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Københavns vision 
En CO2 neutral by, tilpasset fremtidens klima.  
København har nogle af verdens mest ambitiøse mål på 
klimaområdet; Byens har en målsætning om at være CO2 neutral 
inden 2025. Hertil kommer politiske mål om at byen bliver tilpasset 
fremtidens klima og vejrforhold, der forventes at ændre sig i fremtiden, med særlig fokus på håndtering af 
større regnmængder og beskyttelse mod stormflod. Udover at sikre byen mod fremtidige oversvømmelser 
og bidrage til den globale C02 reduktion, er det hensigten at opfyldelsen af klima målene, samtidig 
medvirker til bedre udnyttelse af begrænsede ressourcer, byrumsforbedringer, øget livskvalitet samt 
værditilvækst og øget beskæftigelse. 
Byens klimaarbejde tager udgangspunkt i to overordnede planer; klimaplanen og klimatilpasningsplanen, 
der er politisk vedtagne strategier. Strategierne/Planerne rummer mål og midler til at opnå målsætningen 
om en klimatilpasset og C02 neutral hovedstad. Ansvaret for planernes implementering er placeret hos 
teknik og miljøforvaltningen i Københavns kommune.  For at løfte denne opgave er der etableret en 
klimaenhed i Byen udvikling, der er én af Teknik og miljøforvaltningen 4 serviceområder.   
 
Situation 
Klimaforandringer og omlæggelse af energiforbrug, er så komplekse områder at det ikke er muligt for én 
aktør at løfte opgaven alene. En væsentlig forudsætning for implementeringen af de to strategier, er derfor 
at offentlige og private aktører samarbejder om – og alle bidrager til at opfylde målene.  
Til trods for en stor indsats i den offentlige sektor og i byens egen forvaltning, er der stadig lang vej til at 
målene opfyldes. - Dette skyldes ikke blot manglende engagement og incitamentsstrukturer i samfundet 
generelt, men også at det tager tid at udvikle og omlægge en hel by til nye strukturer, systemer og 
teknologier. - Der er stadig mangel på hensigtsmæssige løsninger, nye koncepter og ikke mindst 
forretningsmodeller der, i højere grad end i dag, motiverer en større aktørkreds til at foretage de 
nødvendige investeringer i forebyggelse og reduktion af klimaforandringer, hvilket er en forudsætning for 
nå de ambitiøse mål. 
 
Private ejere af større bygninger og arealer 
For at styrke samarbejdet med - og indsatsen overfor private med henblik på at opfylde byens politiske 
visioner på klimaområdet, har byen prioriteret at fokusere på at opbygge et samarbejde med de 20 – 30 
største bygnings og areal ejere, om udvikling og implementering af klima – og klimatilpasningsplanerne. 
Indsatsen overfor private forventes at resultere i udvikling og indgåelse af konkrete samarbejdsaftaler og 
partnerskaber med udgangspunkt i planernes mål og midler. 
 
Målet med indsatsen er 

o At der indgås konkrete samarbejdsaftaler 

o At der igangsættes konkrete fysiske tiltag, f.eks. energi renovering, frakobling og separering af 

regnvand mv. 

o At der skabes erfaringer med offentligt og privat samarbejde om reduktion af klimaforandringer 

og/eller tilpasning hertil, herunder udvikling af juridiske, organisatoriske og økonomiske modeller 



der kan understøtte øget interesse for - og investeringer i klimatiltag blandt private areal og 

bygnings ejere/brugere 

Forvaltningen har afsat ressourcer i form af mandetimer, samt et begrænset budget, til at skabe nye 
metoder til at inddrage og motivere private til at indgå samarbejde om at løfte de målsætninger og visioner 
der er vedtaget politisk. Projektet løber i første omgang ét år, hvorefter indsatsen evalueres og en eventuel 
fortsættelse igangsættes. 
 
Problem/opgave der ønskes løst. 
Københavns kommune efterspørger en løsning, i form af et samlet koncept, for hvordan Københavns 
kommunes (gerne i samarbejde med andre) kan optimere samarbejdet med private aktører om 
investeringer i løsninger for klimaforandringer, med særlig fokus på de 20 – 30 største areal og bygnings 
ejere i kommunen.   
 
Budget: 700.000 
 
Tildelingskriterier 
Københavns Kommune vil vælge det samlet set mest fordelagtige tilbud ud fra følgende tildelingskriterier:  
 

 CV’er og referencer (25 %),  

 Kvalitet i løsningsforslag (omfang, gennemførbarhed, ressourcetræk, økonomi) (50%)  

 Innovativ tilgang (25%) 
 
 
Præciseringer 
Tilbudsgiverne er inviteret til en spørgsmål-og-svar session i Teknik og Miljø, Københavns Kommune, 
Njalsgade 13, 2300 København S, mandag d. 4. maj 2014 klokken 13:00-15.00. Meld ankomst i receptionen 
og vent i foyer- området. 
 
Kontaktperson: Jeppe XX,  

Email: XXXX 

 
 
Fremlæggelse  
For at komme i betragtning skal tilbudsgiver supplere den skriftlige beskrivelse gennem en mundtlig 
fremlæggelse for udbudsgiver onsdag d. 8. juni fra 8.30-12.00 på Frederiksberg Campus, KU.  
 
Om krav til tilbud: Det skriftlige tilbud skal være kommunen i hænde 27. Maj 2015 
 
Deadline for rapporten er d. 1. oktober 
 
 


